Eerste schop in de
grond voor megaproject
RijnlandRoute

Het bouwterrein langs de A4 krijgt steeds meer vorm. Momenteel wordt hier de startschacht van de tunnel gebouwd.

De RijnlandRoute moet de regio Holland Rijnland verlossen van
de grootste verkeersknelpunten. Het werk aan deze nieuwe weg
tussen Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden is na jaren voorbereiding begonnen. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van
een geboorde tunnel van 2,5 kilometer. De hinder door de werkzaamheden moet tot een minimum beperkt blijven. Ook wordt
rekening gehouden met natuurwaarden, archeologische vindplaatsen en bommen uit de Tweede Wereldoorlog.
Tekst: Richard Mooyman

D

e RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie ZuidHolland, in samenwerking met
Rijkswaterstaat. Aannemerscombinatie
Comol5 won het DBM-contract voor het
eerste deel: ontwerp, realisatie en onderhoud van de nieuwe provinciale weg
N434.
De opdracht omvat ook de aanleg van
twee knooppunten om de N434 aan te
sluiten op de rijkswegen: knooppunt
Hofvliet (A4) en knooppunt Ommedijk
(A44). En verder de verbreding van de
A4 tussen knooppunt Hofvliet en de
N14, de verbreding van de A44 tussen
knooppunt Ommedijk en de aansluiting
Leiden-West en de herinrichting van de
aansluiting Leiden-West.
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De totale aanneemsom is € 492 miljoen,
inclusief € 30 miljoen voor vijftien jaar
onderhoud aan de N434. Comol5 bestaat uit de TBI-ondernemingen Mobilis
en Croonwolter&dros en daarnaast VINCI Construction Grand Projets en DEME
Infra Marine Contractors.

Vergunningen
Voor het project zijn honderden vergunningen nodig. Een eerste mijlpaal werd
begin maart bereikt: de gemeente Leiden verleende de omgevingsvergunning voor de bouw van de startschacht
van de tunnel. “Het civiele werk kan beginnen nu de eerste bouwvergunning is
verleend”, zegt Helmut Berkhout, contractmanager van de provincie ZuidHolland. “Een belangrijke mijlpaal.”’
Berkhout heeft er alle vertrouwen in dat
de openstelling van de RijnlandRoute
zoals beoogd in 2022 gaat lukken. Dan
moeten ook de twee andere delen van
het project gereed zijn: het aanpassen
van de Ing. G. Tjalmaweg in Katwijk, en
de Europaweg en Lammenschansplein
in Leiden. Deze onderdelen moeten nog
worden aanbesteed.

Regionale impuls
Over de aanleg van de verbinding is
tientallen jaren gediscussieerd. De
N206 in de regio Leiden is een belangrijk verkeersknelpunt, met geregeld files.
Daarnaast staan er in het gebied grote
projecten op stapel, waaronder de ontwikkeling van woningbouwlocatie Valkenburg. Berkhout: “De verbetering van
de verbinding was bij het rijk niet priori-

‘POLDERACHTIGE OPLOSSING’: EEN TUNNEL EN
VERDIEPTE LIGGING VAN DE NIEUWE N434
tair. De provincie Zuid-Holland heeft het
project daarom uiteindelijk opgepakt om
een impuls te geven aan de regio.”
Veel verschillende varianten passeerden de revue. Gekozen is tenslotte voor
wat Berkhout noemt een ‘polderachtige
oplossing’ van een tunnel en verdiepte
ligging van de nieuwe N434 door weilanden bij Voorschoten. “Regio Holland
Rijnland en gemeente Voorschoten betalen ook flink mee aan de tunnel en de
verdiepte ligging van de weg.”
De aanleg van een tunnel is een nieuw
fenomeen voor de provincie Zuid-Holland, zegt Berkhout. “Gekozen is om op
dit gebied niet zelf kennis te ontwikkelen, maar om Rijkswaterstaat te vragen
om te helpen met het project. Daarbij
speelde ook een rol dat grote delen van
rijkswegen moeten aangepast.”

Aanbesteding
Eind 2014werd een gezamenlijk projectbureau geformeerd, met het Haagse provinciehuis als basis. “We werken
via het model van Integraal Project Management. Rijkswaterstaat zorgt voor
het contract- en technisch management, de provincie voor omgevingsmanagement en projectbeheersingsaspecten als planning en financiën. De
provincie is politiek en financieel eindverantwoordelijk voor het gehele project.” Voor de aanbesteding was rela-

Impressie toekomstig knooppunt Hofvliet op de A4.
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tief weinig tijd, aldus Berkhout. ’”Het
tijdspad was best krap, dat hebben we
ook teruggehoord van de marktpartijen. Meestal is er zo’n anderhalf jaar
voor een project van dergelijke omvang,
maar wij hadden maar acht tot negen
maanden. Er was een politieke wens dat
de opdracht voor eind 2016 werd gegund.”
Latere winnaar Comol5 vond de periode ook krap, maar volgens projectdirecteur Robert de Haas had dat toch ook
een voordeel. “Hoe meer tijd er is voor
zo’n tender, hoe meer kosten je verbrandt. Het gaat om dure tenders, daar
ben je doorgaans een aantal miljoenen
aan kwijt.”

Dialoog
De opzet was een concurrentiegerichte
dialoog met in de voorfase diverse bijeenkomsten tussen de geselecteerde
partijen en de opdrachtgever. Berkhout:
“In die dialoog konden we aangeven
waarmee we konden leven, en waarmee
niet. Bij het technische voorontwerp van
de tunnel wilden we het vertrouwen krijgen of het tot haalbare oplossingen kon
leiden.”
Comol5 bestaat uit vier bedrijven, maar
die waren al goed op elkaar ingespeeld
omdat ze eerder gezamenlijk hadden
getenderd voor de Rotterdamsebaan,
zegt De Haas. “Met 60 tot 70 mensen
konden we snel bij elkaar komen om te
bedenken hoe we ons konden onderscheiden. Ook om te voorkomen dat het
ouderwetse prijsvechterij zou worden.”
De aanbesteding ging via de Economisch Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI), waarbij naast prijs andere criteria meewegen, zoals effectieve manieren om hinder te beperken en een goed
plan om de risico’s te minimaliseren.
De Haas: “We moesten een open dialoog met elkaar aangaan. Het was balanceren, want in hoeverre kun je transparant zijn? Een concurrent zou er dan
misschien ook z’n voordeel mee kunnen
doen. Ik vond dat we op onze eigen oplossingen moesten vertrouwen en dat risico maar moesten accepteren.”

Risico’s beheersen
Een belangrijk element was een beheersplan om de risico’s te beperken
op vertraging als gevolg van vergunning kwesties en specifieke technische
risico’s. De Haas: ”We hebben honderden vergunningen nodig, van een
tijdelijke afrit tot de openstellingsvergunning.” In een zo vroeg mogelijk stadium wordt vooroverleg gevoerd met
alle betrokkenen. “Het is een ontzettend
intensief project op allerlei niveaus. We
zijn immers afhankelijk van derden, van
gemeenten. Zo zijn we nu al vluchtscenario’s aan het uitwerken voor de tunnel
die nog gebouwd moet worden.’”
Een ander zwaarwegend onderdeel
was het beperken van omgevingshinder. Berkhout: “Voor een deel gaat het
dan om het wegnemen van de oorzaak,
bijvoorbeeld trillen in plaats van heien.
Daarnaast om het beperken van de gevolgen. Het kweken van begrip voor de
werkzaamheden door actief naar buiten te treden en te communiceren hoort
daar ook bij.”
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Slimme oplossingen
De Haas: “Het kan gaan om geluid,
stof of trillingen. Van gebied tot gebied
hebben we het geïnventariseerd. Bij de
A44 zitten bedrijven met trillinggevoelige apparatuur; daar hebben we rekening mee gehouden. Het begint met
een goed ontwerp. Dan heb je al tachtig
procent van de problemen opgelost. Bij
de laatste twintig procent gaat het om
zaken als geluidsschermen, aangepaste
werktijden en communicatie.”
Berkhout geeft een voorbeeld van een
slimme oplossing van Comol5: “Door
geluidsschermen die later toch nodig
zijn als eerste te bouwen, kan ook meteen het bouwlawaai worden beperkt.”
Verder wordt er bijvoorbeeld een ‘gebiedsconciërge’ actief die laagdrempelig benaderbaar is voor omwonenden,
aldus Berkhout.
Verkeersdoorstroming is een ander belangrijk punt. Berkhout: “Comol5 heeft
bijvoorbeeld goed gescoord op dit punt
door de verbreding van de A4 al meteen deze zomer aan te pakken, terwijl
ze daarmee tot 2021 hadden kunnen
wachten.”

Nieuw knooppunt Hofvliet

Van 2x3 naar 2x4 rijstroken tot N14

Westeinde

A4

Verbreden tot N14

Hinderbeleving
In de tenderfase schakelde Comol5 een
verkeerspsycholoog in om te bezien
hoe ook het gevoel van hinder kan worden beperkt, aldus De Haas. “Dat doen
we door mensen maximaal te informeren, en ervoor te zorgen dat voorzieningen langs de weg zorgen voor minimale
afleiding. We hebben een digitaal servicecenter ingericht, waarmee we iedereen optimaal kunnen informeren over
verkeershinder.” Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de bestaande platforms
WhatsApp, Facebook en Twitter, waardoor het bereik groot is.
Snelle klachtenafhandeling en reageren op vragen is van groot belang, aldus De Haas. “Er is niets zo slecht als
na een klacht vier weken niets van je te
laten horen, en dan met een slecht ant-
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woord te komen. We hebben korte lijnen
met de mensen. Als er iets is, dan gaat
de omgevingsmanager op de koffie. We
hebben niets aan een ontevreden omgeving. Maar het lukt nooit om iedereen
tevreden te krijgen.”
Elk kwartaal vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder omwonenden
en weggebruikers, aldus De Haas. De
provincie kijkt mee naar de resultaten,
zegt Berkhout. “We kijken hoe het gaat,
want het raakt ook het imago van de
opdrachtgever van het project.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid was een ander EMVIcriterium. Voor transporten wordt deels
gebruik gemaakt van schepen. “Dat
scheelt een aanzienlijk aantal transporten over de weg en is niet alleen gunstig
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Samenwerken aan de RijnlandRoute
Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland: “De RijnlandRoute is zowel van
lokaal en regionaal als nationaal van belang voor een goede bereikbaarheid. We hebben als provincie jarenlang onze nek uitgestoken om ervoor te zorgen dat deze essentiële schakel in het
wegennet wordt aangelegd. Ik ben dan ook bijzonder trots dat dit project van formaat nu daadwerkelijk in de realisatiefase is beland, met een stevig projectteam bemenst door zowel

dacht. Berkhout: ”In de ondergrond is
een hoop historie te vinden, het was de
noordgrens van het Romeinse rijk. Maar
vooral rond het Valkenburgse Meer vinden we ook dingen uit de prehistorie,
zoals kano’s in de vorm van uitgeholde
boomstammen.”

Rijkswaterstaat als de provincie. Het is bijzonder voor de provincie om zo’n groot project uit te
voeren samen met Rijkswaterstaat en in nauwe samenwerking met de gemeenten.”

Drie projectdelen
Het project RijnlandRoute is verdeeld in drie delen:
1. De aanleg van de N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met tunnel onder Voorschoten en
aanpassingen aan de A4 en de A44.

De eerste stap was een bureaustudie
om mogelijke vindplaatsen in kaart te
brengen, aldus Berkhout. Daar werden
dan proefsleuven gegraven. “Maar er is
ook altijd kans op een toevalsvondst,
waardoor de aannemer het werk moet
stilleggen. Dat risico hebben wij als opdrachtgever op ons genomen, zowel financieel als qua tijd.”

2. De verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) vanaf de aansluiting met de N441 Katwijk tot de
Aansluiting Leiden-West.
3. De verbreding van de Europaweg (N206) tussen de A4 en de Churchilllaan in Leiden.

Een soortgelijke werkwijze is er bij het
opsporen van munitie uit de Tweede
Wereldoorlog. Na een bureaustudie,
waarbij onder meer luchtfoto’s werden
bekeken, is op verdachte plekken met
magneten detectie-onderzoek verricht.
Tot dusverre heeft dat geleid tot de
vondst van één bom, aldus Berkhout.
Comol5 is blij met deze verdeling van
verantwoordelijkheden. De Haas: ’’Het
is verstandig om alleen risico’s bij een
aannemer neer te leggen die hij kan beheersen. Een bom of Romeins schip,
dat ligt er gewoon. Als aannemer kun je
dat niet inschatten.’’

Veilig, op tijd en in
goede samenwerking
In maart bereikte Comol5 een belangrijke mijlpaal met de
start van de bouw van de diepwanden voor de startschacht, de plek waarvandaan de tunnelboormachine in
2019 begint met het boren van de tunnel richting de A44.
Maar ook op andere plekken is de bouw in volle gang.
Zo is het funderingswerk gestart voor het viaduct over
de Meerburgerwatering bij de A4 en de brug over de
Oude Rijn op de A44, en treffen we de voorbereidingen
voor de verbreding van de A4 die in de zomer van
2018 wordt gerealiseerd.

Tegenvallers

Impressie van de overgang van de verdiepte ligging in de richting van de tunnel.

bij het beperken van de omgevingshinder, maar ook voor de duurzaamheidsscore”’, aldus De Haas.
Bijzonder is een toepassing van zonlicht die nu wordt onderzocht op haalbaarheid. Hierbij wordt zonlicht gebruikt
als verlichting in de entreezone van de
tunnel. Zonlicht wordt opgevangen met
lenzen, en via glasvezel naar armaturen
geleid. “Het is echt een innovatie”, aldus De Haas. “Het systeem wordt wel
gebruikt bij kantoorgebouwen, maar dit
kan de eerste tunnel ter wereld worden
met dit systeem. Wij profiteren zelf ook
van het lagere energiegebruik omdat we
de tunnel 15 jaar in onderhoud hebben.”

Ook met natuurwaarden in het gebied
moest rekening worden gehouden. Bomen en bosschages die moeten wijken,
worden op andere plekken gecompenseerd met herbeplanting. Vleermuizen
kregen elders vleermuiskasten, die nu
ook zijn bewoond. Weidevogelgebied
wordt gecompenseerd door boeren in
de regio een vergoeding te verstrekken
om hun graslanden weidevogelvriendelijk te beheren, zodat die aantrekkelijker
worden als broedplek.

Wat de bodem prijsgeeft
Mogelijke archeologische vindplaatsen
waren ook een belangrijk punt van aan-

Een tegenvaller vormde de vondst op
een bepaald perceel van asbest als
ophoogmateriaal, afkomstig van een
slachthuis dat al in de jaren zeventig
was gesloopt. “Dat was niet bekend.
Het is nu gesaneerd, maar het leverde
wel een aanpassing in de planning op”,
aldus Berkhout. Bij de A4 is er ook een
probleem bij het verleggen van gasleidingen.
De Haas: “Tegenvallers zijn er bij zo’n
groot project altijd. Het contract is de
basis, maar eerst proberen we altijd de
problemen gezamenlijk zo klein mogelijk te maken. Maar ondanks de perikelen verwachten we conform de planning
in juni 2019 te beginnen met het boren
van de eerste tunnelbuis.”

Meer informatie:
www.rijnlandroute.nl
www.comol5.nl

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen
Mobilis BV en Croonwolter&dros BV, VINCI Construction Grand Projets S.A.S.
en DEME Infra Marine Contractors B.V.
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